
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Obdržali sme od Vášho úradu certifikát na zariadenia PZTS, ale ktorý sme obdržali vo forme 
ASIC súboru. Tento súbor vieme otvoriť Vami odporúčanou aplikáciou. Z daného programu je 
možné aj export do PDF, ktoré však je obyčajné, bez digitálneho alebo fyzického podpisu, bez 
zapnutej bezpečnosti, voľne editovateľné pdf s textami vo vnútri. Logicky asi nemôžeme 
vygenerovať PDF s podpisom niekoho iného, to by strácalo celé zmysel. 

Chceme sa preto spýtať, ako je to myslené so šírením takéhoto certifikátu, keďže ho budú naši 
zákazníci žiadať od nás pre vloženie do NBÚ projektov a taktiež pri odovzdávaní projektovej 
dokumentácie. Či máme šíriť ASIC súbor alebo PDF a nejakým spôsobom ho podpísať. 

Predpokladám že asic súbor nie je určený na bežné šírenie, pdf nevykazuje ale už známky 
podpisu. Chceme sa preto opýtať ako máme postupovať, ako je myslené so zasielaním dokumentu 
naším zákazníkom... 

Staré certifikáty boli fyzickým scanom papierového podpísaného dokumentu.“ 
 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 53 ods. 7 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“), sa úrad splnomocňuje na 
vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým ustanoví bezpečnostný štandard 
fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a podrobnosti o ochrane objektov a chránených 
priestorov.  

Podľa § 3 ods. 11 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa 
upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických 
zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní (ďalej len „vyhláška č. 337/2004 Z. z.“) držiteľ 
certifikátu typu prikladá k sprievodnej technickej dokumentácii určenej pre užívateľa kópiu 
certifikátu typu. 

Podľa § 11 ods. 3 písm. c) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. 
o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len „vyhláška č. 336/2004 Z. z.“), technická 
dokumentácia, obsahuje kópie certifikátov mechanických zábranných prostriedkov a technických 
zabezpečovacích prostriedkov. 

Podľa § 11 ods. 8 písm. f) vyhlášky č. 336/2004 Z. z., bezpečnostná dokumentácia objektov a 
chránených priestorov kategórie Vyhradené a Dôverné obsahuje kópie certifikátov mechanických 
zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Citované ustanovenia vyhlášky č. 336/2004 Z. z. ako aj vyhlášky č. 337/2004 Z. z. neurčujú ako 
a kým má byť kópia certifikátu vytvorená. Spravidla ide o kópiu certifikátu, ktorú je držiteľ 
certifikátu typu povinný priložiť k sprievodnej technickej dokumentácii určenej pre užívateľa.  

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad musí pri posudzovaní kompletnosti bezpečnostnej 
dokumentácie akceptovať každú kópiu certifikátu bez toho, aby skúmal kto a ako ju vyhotovil. Nie 
je zároveň žiadnym spôsobom zakázané alebo obmedzené šírenie samotného ASIC súboru.   

IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 



 

 

 


